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UBND TỈNH HÀ TĨNH                            
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:        /SGDĐT-CTTT 

V/v tăng cường tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật về ATGT trong năm học 

2020-2021 cho học sinh  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh ngày        tháng 9 năm 2020 
 

 

Kính gửi: 

- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;  

- Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện; 

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông. 
 

Thực hiện Văn bản số 2749/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 24/7/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh đầu năm học mới 2020-2021; Văn 

bản số 5035/UBND-GT1 ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công 

tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm 2020; Văn bản số 

126/BATGT-VP ngày 27/8/2020 của Ban ATGT tỉnh về việc tổ chức thực hiện 

tháng cao điểm đảm bảo ATGT cho học sinh tới trường - tháng 9/2020 (Văn bản gửi 

kèm theo), Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Xây dựng “Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT năm học 

2020-2021” phù hợp với tình hình đơn vị để triển khai thực hiện. 

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 742/SGDĐT-CTTT ngày 

13/5/2020 của Sở GD&ĐT về việc yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông trong học sinh; xây dựng hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn 

giao thông”, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa giao 

thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong đơn vị. Vận động các tổ chức, cá nhân 

hỗ trợ cặp phao, áo phao cho học sinh thường xuyên đi học bằng phương tiện đường 

thủy. 

3. Phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh tuyên truyền và tổ chức cho 

100% cha mẹ học sinh ký cam kết thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự 

giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn 

máy, không chở quá số người theo quy định; không điều khiển mô tô, xe gắn máy 

khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, cam kết tuyệt đối không giao xe mô tô 

cho con sử dụng khi chưa đủ tuổi quy định.  

4. Tổ chức lồng ghép trong giảng dạy chính khóa, ngoại khóa nội dung tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật về ATGT; tập huấn, hướng dẫn về “Văn hóa giao 

thông”, “kỹ năng tham gia giao thông an toàn”,..cho cán bộ, giáo viên, học sinh. 

Triển khai thực hiện Chương trình “Tôi yêu việt Nam” cho trẻ mầm non; Chương 

trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” cho học sinh tiểu học; Chương trình 

“An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho học sinh THCS, THPT. Hướng 

dẫn những quy tắc cơ bản của Luật giao thông đường bộ đăng tải trên địa chỉ: 

https://youtu.be/CZGms3HFiG8 (Theo Văn bản số 1652/CAT-CSGT ngày 

https://youtu.be/CZGms3HFiG8
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01/9/2020 của Công an tỉnh).  

Cần phát huy các phần mềm trực tuyến để tuyên truyền, giáo dục về ATGT 

có sự tham gia của cha mẹ học sinh, phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên chủ 

nhiệm lớp để tổ chức sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng. 

5. Các phòng GD&ĐT, các trường THPT phối hợp với Chính quyền địa 

phương, Ngành Công an quản lý, giám sát chặt chẽ các phương tiện hợp đồng đưa 

đón học sinh theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5448/UBND-GT1 

ngày 16/8/2019 (xe đảm bảo chất lượng, có hợp đồng, không nhồi nhét học sinh,..). 

6. Chế độ thông tin báo cáo: 

- Các phòng GD&ĐT, trường THPT, trung tâm GDNN&GDTX gửi bản “Kế 

hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT năm học 2020-2021” của đơn vị về 

địa chỉ email: Phongcttt@hatinh.edu.vn trước ngày 25/9/2020 để theo dõi. 

- Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, báo cáo số liệu về việc đảm bảo ATGT 

bằng bảng tính Online Google sheet (Sở đã gửi cho các đơn vị). Khi có tai nạn giao 

thông, có phản ánh của Báo chí về vi phạm trật tự ATGT tại đơn vị thì tập trung xử 

lý và báo cáo về Sở (theo mẫu).  

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ GDCTCTHSSV - Bộ GD&ĐT; 

- UBND tỉnh; 

- Ban ATGT tỉnh; Công an tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo HT; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Giám đốc, các phó Giám đốc Sở; 

- TTr Công đoàn GDHT; 

- Các phòng ban thuộc Sở;      

- Lưu: VT, CTTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Anh    
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(Mẫu 1) 

 

ĐƠN VỊ 

…….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                

  

 

Số :……. 

 

 

…….., ngày      tháng  năm 202…. 

 

 

BÁO CÁO ĐỘT XUẤT 

Vụ việc xảy ra liên quan đến công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông 

(Báo cáo khi có tai nạn giao thông; báo chí phản ảnh về vi phạm ATGT)  

 

 

Nội dung báo cáo: .............. 

- Ngày giờ: 

- Địa điểm: 

- Sự việc: ..... 

- Tên bài viết/tên CQ báo chí phản ánh (nếu có):... 

…………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………….……. 

- Đơn vị đã xử lý như thế nào:  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………….………. 

- Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị:……………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………….……. 

 

- Người báo cáo:...........................................SĐT:................................. 

 

 

 

Nơi nhận:          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  BÁO CÁO 
- Sở GD&ĐT;       (kí tên, đóng dấu) 

-... 
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(Mẫu 2) 

TRƯỜNG .................................. 

(Đóng dấu treo) 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    ............, ngày         tháng         năm 20.... 
 

BẢN CAM KẾT CỦA HỌC SINH 

Chấp hành các quy định và pháp luật về An toàn giao thông 
năm học …… 

  

Họ và tên học sinh:……………………..…………………. Lớp:…………  

Trường: …………………………………………………………………… 

Họ và tên cha, mẹ hoặc người đỡ đầu của học sinh:……………………… 

Địa chỉ gia đình: ................................................................................................ 

Số điện thoại: …………………………………………………………………. 

Nội dung cam kết (Nhà trường cụ thể hóa để học sinh viết cam kết): (1) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………….……. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Học sinh 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

…………………………… 

Cha, mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh 

 

Viết cam kết (2)……………………………………..… 

………………………………………………………..… 

……………………………………………………….…. 

…………………………………………………………..  

…………………………………………………………. 

 

 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

…………………… 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Cam kết về ATGT; (2) Cha mẹ cam kết về ATGT, cam kết không giao xe cho con 

chưa đủ tuổi điều khiển,.. 
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(Mẫu 3) 

TRƯỜNG .................................. 

(Đóng dấu treo) 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    ............., ngày         tháng         năm 20..... 
 

BẢN CAM KẾT CỦA CB, GV NV 

Chấp hành các quy định và pháp luật về An toàn giao thông 

năm học ……. 

(Kể cả nhân viên bảo vệ, quản sinh, cô nuôi, kỷ thuật viên …) 

  

Họ và tên Cán bộ (giáo viên, nhân viên,..):………………………………………………. 

Trường: …………………………………………………………………………………… 

Chuyên ngành: ……………………………………………………………..……………… 

Địa chỉ gia đình: …………………………………………………………………………… 

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………. 

Loại phương tiện: …………………………… Biển số: ………………………………….. 

Nội dung cam kết (Nhà trường cụ thể hóa để giáo viên viết cam kết): 

………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………….……. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cán bộ, nhân viên, giáo viên  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

…………………………… 

Hiệu trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

…………………………… 
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Phụ lục: 

Link về Báo cáo tình hình thực hiện công tác đảm bảo ATGT  năm học 2020-2021 

bằng bảng tính online Google sheet: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18BzBNZSWSaF5KlR-

tXKIKX6vuc2gcR3q3gnJEh9Erig/edit#gid=0 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11JxxXb1zdTDuJoEbSww7TnixnxnRFAv2

Incw7ayHzu4/edit#gid=0 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18BzBNZSWSaF5KlR-tXKIKX6vuc2gcR3q3gnJEh9Erig/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18BzBNZSWSaF5KlR-tXKIKX6vuc2gcR3q3gnJEh9Erig/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11JxxXb1zdTDuJoEbSww7TnixnxnRFAv2Incw7ayHzu4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11JxxXb1zdTDuJoEbSww7TnixnxnRFAv2Incw7ayHzu4/edit#gid=0
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